
 

 

 

REGULAMIN OGÓLNY ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR BURMISTRZA 

ZBĄSZYNIA   

ZBĄSZYŃ 23.04.2022r. 

 

CEL ZAWODÓW: 

• Popularyzacja strzelectwa sportowego jako sposobu na aktywny wypoczynek 

• Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach 

• Integracja lokalnego społeczeństwa, zagospodarowanie czasu wolnego, promocja 

zdrowego stylu życia 

• Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej Gminy Zbąszyń  

• Podniesienie rangi sportu strzeleckiego  

• Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Zbąszyń 

ORGANIZATOR:  

•  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszyniu  

PARTNERZY: 

• Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE: 

• Gmina Zbąszyń 

TERMIN ZAWODÓW:  

• 23 kwiecień 2022 r. w godzinach 15.00 - 17.00 

TURNIEJE: 

• turniej męski  - karabinek sportowy kal. 5,6 mm 

• turniej damski - karabinek sportowy kal. 5,6 mm  

MIEJSCE:                         

Strzelnica Kurkowego Bractwa Sportowego w Zbąszyniu przy ul. Powstańców  

Wielkopolskich  ( za Domem Kultury ) 

UCZESTNICTWO:  

• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko z 

tym związane. 

• Osoby niepełnoletnie muszą okazać zgodę rodziców/opiekuna prawnego na udział w 

zawodach 

ZGŁOSZENIA: 



• Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie  zapisu na liście startowej w dniu zawodów tj. 

23.04.2022r. od godziny 15.00 do 17.00 na terenie strzelnicy 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:          

• Celem przewodnim ustalania regulaminu zawodów będzie zapewnienie 

bezpieczeństwa zawodnikom oraz umożliwienie uczestnicwa jak największej liczby 

osób w  strzelaniu 

• Ostateczna formuła rozgrywania zawodów zostanie zaprezentowana w chwili  

rozpoczęcia rywalizacji o godzinie 15.00  

 

REGULAMIN ZAWODÓW :  

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSS 

• Zawodnicy zostają podzieleni na oddzielne kategorie kobiet i mężczyzn 

• Zawodnicy strzelają z karabinka sportowego kal.5,6mm z odległości 50m 

• Pozycja strzelecka stojąc  

• Ilość strzałów 5 

• Zawodnicy przed strzelaniem zapisują się do zawodów przy stoliku sędziowskim, 

gdzie otrzymają tarcze z którą przejdą na stanowisko strzeleckie 

• Zawodnicy otrzymają tylko jedną tarczę ocenianą na potrzeby zawodów i nie będzie 

możliwości otrzymania większej liczby tarcz ocenianych. Tarcza jest bezpłatna. 

• Zawodnicy mają możliwość pobrania przy stoliku sędziowskim tarcze próbne (nie 

oceniane). Tarcze te są płatne i bez ograniczania ilości. Koszt jednej tarczy 5zł. 

• Panowie strzelają w pozycji strzeleckiej stojąc bez podpórki 

• Panie strzelają w pozycji strzeleckiej stojąc oraz w trakcie strzelania będą mogły 

korzystać z podpórki zabezpieczonej przez organizatora 

• Oceniana jest suma 5 strzałów (punktów) w jednej serii. W przypadku równej ilości 

punktów o miejscu  decyduje  ilość wystrzelanych 10, póżniej 9  itd.) 

• W przypadku sporu decyzję podejmuje sędzia główny zawodów. Jego decyzja jest 

ostateczna. 

NAGRODY:  

• Dla najlepszych zawodników przewidziane są puchary 

MEDIA: 

•   Zbąszyńska Telewizja Kablowa 

 

INNE: 

•     Organizator zapewnia dla uczestników zawodów  broń , tarcze oraz amunicję 



•     Za przedmioty pozostawione organizator nie bierze odpowiedzialnośc 

•      Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

•     W związku z zagrożeniem pandemicznym,  uczestnicy zawodów   oświadczają, iż 

posiadają wiedzę na temat możliwego zagrożenia oraz zobowiązują się  do 

przestrzegania obowiązujących Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, a także do przestrzegania wszystkich zaleceń organizatorów z tym 

związanych 

•     RODO na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez KBS 

Zbąszyń niżej wymienionych danych osobowych:  

         imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, 

        Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci 

wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczaniem: 

a) na stronach internetowych  i profilach społecznościowych  

b) publikacji prasowej wizerunku w gazetach  

c) przekazach telewizyjnych  

Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych informuje Panią / Pana, iż:  

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w  KBS Zbąszyń 

2. Funkcję Inspektora  Ochrony Danych (IOD) pełni Prezes KBS Zbąszyń Łukasz Bocer 

3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej 

w  której będzie Pani / Pan uczestniczył 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez  okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 

(20 lat) licząc od dnia zakończenia  imprezy w której Pani/Pan uczestniczył 

5. Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane – na profilach społ oraz  w przekazach telewizyjnych, internetowych 

oraz       w prasie 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie 

Pani/Pan uczestniczył. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania 

danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która 

opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,   w tym profilowaniu 

9. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz  prawo do jej wycofania 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie  o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani  przez głośniki w trakcie zawodów 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w związku   z wystąpieniem   

stanu zagrożenia  bezpieczeństwa uczestników lub innych obiektywnych  przyczyn 

mających charakter sił wyższych 

• W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje Organizator 



• Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją z zawodów 

• Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora 

• W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z osobami przy stoliku  

sędziowskim w dniu zawodów 

• Życzymy wszystkim dużo dobrych wrażeń oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników 

sportowych w duchu  zdrowej i uczciwej rywalizacji  

  

 


